
 

ressuscitado de entre os mortos,  

confiou aos seus discípulos: 
“Ide e fazei discípulos todos os povos”.  

Recorda-nos que, pelo batismo,  

tornamo-nos participantes da missão da Igreja. 

Pelos dons do Espírito Santo,  

concedei-nos de sermos testemunhas do Evangelho,  

corajosos e vigilantes,  

para que a missão confiada à Igreja,  

ainda longe de estar realizada,  

encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo.  

Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos  

possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo,  

Ele que é Deus convosco,  

e vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. 
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TERÇO MISSIONÁRIO – I  

 

Orientações: 

O terço missionário é uma sugestão para ajudar os fieis a rezarem 

pelos cinco continentes contemplando as várias realidades que neles 

nos desafiam, assim sendo a segunda formula da Ave Maria foi 

modificada levando-nos a fazer uma invocação pelo respectivo 

continente. Após o final de cada mistério cantar um refrão de um 

canto missionário ou mariano. Os textos bíblicos escolhidos 

contemplam a missionariedade.  
 

Animador/a:  Papa Francisco convocou todos os países para 

dedicarem um momento específico para celebrar o Mês 

Extraordinário Missionário, em outubro de 2019, com o Tema: 

“Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. 

Queremos através do terço missionário, inserir-nos na dinâmica 

deste evento.   

Motivados por estas palavras do Papa Francisco: “Somos 

convidados a confirmar a nossa identidade batismal como um 

encontro pessoal com Jesus Cristo vivo: Ele envia-nos para sermos 

suas testemunhas no mundo”. 
 

Sinal da Cruz 

Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, Nosso Senhor, dos 

nossos inimigos. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Oferecimento espontâneo  

Credo missionário (pg. 16) 

Pai Nosso + 3 Ave Marias 

Às famílias de nossos bairros - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Aos espaços onde se encontram nossa juventude – Enviai vossa 

Igreja, Senhor! 

Aos químico-dependentes - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Às Comunidades indígenas - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Às Comunidades quilombolas - Enviai vossa Igreja, Senhor!! 

Aos irmãos e irmãs sem-teto e sem-terra – Enviai vossa Igreja, 

Senhor! 

Aos desanimados ou angustiados - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Às pessoas sem sentido pra vida - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Aos enfermos e enfermas da nossa comunidade – Enviai vossa 

Igreja, Senhor!  

Aos lugares onde ninguém deseja ir - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Aos corações necessitados de paz - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Aas homens e mulheres de todo o mundo - Enviai vossa Igreja, 

Senhor! 

Jesus Cristo, ouvi-nos! - Jesus Cristo, ouvi-nos! 

Jesus Cristo atendei-nos! - Jesus Cristo atendei-nos! 

 

4. Oração do/a missionário/a 

 

Deus Pai, Filho e Espírito Santo,  

fonte transbordante da missão:  

ajuda-nos a compreender  

que a vida é missão, dom e compromisso.  

Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo,  

na Amazônia e em toda parte,  

ajude cada um de nós  

a ser testemunhas proféticas do Evangelho,  

numa Igreja sinodal, e em estado permanente de missão.  

Eis-me aqui, Senhor, envia-me! Amém. 

Pai Nosso, o Teu filho unigénito Jesus Cristo,  
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O pão nosso de cada dia nos dai hoje 

Às vítimas da fome e do ódio, da violência e da guerra, 

da miséria e da perseguição, da exclusão e da injustiça, 

do analfabetismo e do abandono, das drogas e do álcool, 

do desespero, e da falta de sentido para a vida. 

 

Perdoai-nos as nossas ofensas 

assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 

Mesmo a quem nos fez mal, nos odeia e nos persegue. 

 

E não nos deixeis cair na tentação 

de cruzar os braços diante dos problemas por egoísmo, por medo ou 

por cansaço. 

 

Mas livrai-nos do mal 

Sobretudo de esquecer ou ignorar 

o vosso apelo missionário 

de amar e servir todas as pessoas. Amém. 

 

3. Ladainha missionária (Pe Isaías) 
 

Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós! 

Cristo, tende piedade de nós! Cristo, tende piedade de nós! 

Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade de nós! 

Aos povos da Ásia. 

      T.: Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Aos povos da Oceania - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Aos povos da África - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Aos povos da Europa - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Aos povos das Américas - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

Aos pequenos povoados esquecidos pelo poder público – Enviai 

vossa Igreja, Senhor!  

Às comunidades de nossa Paróquia - Enviai vossa Igreja, Senhor! 

1. Primeiro Mistério: A Encarnação do Verbo de Deus na 

nossa humanidade (Jo 3,16). 

Rezemos pela África (cor verde) para que o desenvolvimento e 

programas de ajuda sejam respeitosos e dignos dos filhos e filhas de 

Deus neste continente; e para que os povos Africanos sejam 

protagonistas em escrever uma nova página de reconciliação e de paz 

na história do próprio continente. 

Pai Nosso e 10 Ave Maria. (No lugar da Santa Maria reza-se): 

Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, roga pelos povos 

africanos em busca de vida e dignidade.  

 

2. Segundo Mistério: A visita dos Magos ao menino Jesus (Mt 

2,10-11). 

Rezemos pelas Américas (cor vermelha): para que a Igreja possa 

continuar a testemunhar a presença do Reino de Deus de justiça, 

amor e paz e descobrir novos caminhos para levar o Evangelho na 

vida quotidiana destes povos. 

Pai Nosso e 10 Ave Maria (No lugar da Santa Maria reza-se) Santa 

Maria, Mãe de Deus e da Igreja, roga pelos povos das Américas 

que desejam justiça e libertação. 

 

3. Terceiro Mistério: Jesus conversa com uma mulher 

Samaritana (Jo 4:23-24). 

Rezemos pela Europa (cor branca): para que a poesia, a arte e a 

cultura milenar dos povos deste continente encontre um eco nas 

novas gerações, e que o Cristianismo que plasmou este continente 

com seus valores, encontre novas formas de falar ao coração e a 

mente dos povos europeus. 
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(No lugar da Santa Maria reza-se) Santa Maria, Mãe de Deus e dos 

migrantes, roga pelo povo europeu na prática da acolhida e do 

encontro. 

4. Quarto Mistério: Jesus cura o servo do centurião (Lc 7,9). 

Rezemos pela Oceania (cor azul): para que os diversos povos 

étnicos neste continente, possam viver unidos no respeito mútuo e 

na partilha de valores, e  que as comunidades cristãs na Oceania se 

empenhem na missão universal na Igreja. 

Pai Nosso e 10 Ave Maria. (No lugar da Santa Maria reza-se): 

Santa Maria, Mãe de Deus e dos excluídos, roga pelo povo da 

Oceania na vivência da alteridade fraterna e respeitosa. 

 

5. Quinto Mistério: O envio dos discípulos (Mt 28:16-20). 

Rezemos pela Ásia (cor amarela): para que o Cristo Ressuscitado 

traga o sentido completo daquilo que o Espírito semeou através dos 

milênios na sabedoria destes povos, e que os filhos da Igreja neste 

continente sejam capazes de dar adequadas respostas aos profundos 

anseios de espiritualidade, comunhão e unidade na diversidade.  

Pai Nosso e 10 Ave Maria (No lugar da Santa Maria se reza) Santa 

Maria, Mãe de Deus e do silencio, roga pelos povos asiáticos que 

no diálogo inter-religioso procuram a comunhão. 

Agradecimento e Salve Rainha  
 

Oração do Pai Nosso Missionário (pg. 17) 
 

Ladainha Missionária (Pe Isaías) (pg. 18) 
 

Oração Missionária (pg. 19) 
 

Canto final (consagração a Nossa Senhora) 

1. Cremos que o Espírito Santo acompanha a Igreja em sua 

atividade missionária, pois o Cristo prometeu estar conosco 

"todos os dias, até o fim dos tempos" (Mt 28,20). 

 

2. Cremos na Igreja missionária, geradora de esperança, que 

caminha ao lado dos pobres e excluídos (cf. Lc 4,18-20) e que 

anda nas estradas do mundo sem ser do mundo (cf. Jo 17,16). 

 

Todos: Cremos que Maria, Estrela da Evangelização, faz 

caminho com todos os missionários e missionárias, ensinando-lhes a 

aceitar com alegria o pedido feito nas Bodas de Caná: "Fazei tudo o 

que ele vos disser" (Jo 2,5). Amém. 

 

 

2. Pai Nosso Missionário  

 

Pai Nosso 

Pai dos seis bilhões de pessoas que povoam a terra inteira. 

 

Que estais nos céus, 

Na nossa família, no nosso país, e em todo o mundo. 

 

Santificado seja o vosso nome 

Sobretudo na pessoa dos mais pobres e dos mais abandonados. 

 

Venha a nós o vosso Reino 

E aos irmãos dos cinco continentes, sobretudo os que não Vos 

conhecem. 

Seja feita a vossa vontade, 

assim na terra como no Céu, 

Para que todos vivam na justiça, na paz e no amor, 

e sigam pelo caminho da verdade. 
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TEXTOS COMUNS 

 

1. Credo missionário  
 

1. Cremos que Deus nos escolheu desde o seio materno, chamou-

nos por sua graça e resolveu revelar a nós o seu Filho, para 

que O anunciássemos (cf. Gl 1,15-16) até os confins da terra 

(cf. At 1,8). 
 

2. Cremos ser missionários e missionárias por vocação, servos e 

servas de Jesus Cristo, escolhidos e escolhidas para anunciar 

o Evangelho de Deus (cf. Rm 1,1). 
 

1. Cremos que a Missão não vem de nós, ela é a resposta ao 

Plano do Pai, que, em seu imenso amor, quer a salvação da 

humanidade e, por isso lhe "deu seu Filho único, para que 

todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida 

eterna"(Jo 3,16). 
 

2. Cremos que Cristo Jesus nos considerou dignos de confiança, 

tornando-nos aptos para o seu serviço (cf. 1Tm 1,12) 

missionário e profético em nossas comunidades, que querem 

ver e encontrar Jesus (cf. Jo 12,21), "o caminho, a verdade e 

a vida" (Jo 14,6). 
 

1. Cremos que, como batizados e batizadas, devemos levar "uma 

vida digna da vocação" que recebemos (Ef 4,1), levando aos 

irmãos e irmãs o anúncio do Ressuscitado: "Nós vimos o 

Senhor" (Jo 20,25). 
 

2. Cremos que é tarefa da Igreja continuar a missão iniciada por 

Jesus. Foi d’Ele que, no Dia da Ascensão, recebeu o mandato: 

"Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações" (Mt 28,19). 

 
 

TERÇO MISSIONÁRIO – II  

 

Pela oração do Terço Missionário podemos nos encontrar 

com todos os povos, raças e culturas da terra. Atingimos, desta 

forma, os imensos horizontes da missão. Rompem-se os egoísmos e 

as intenções particulares, em nossas orações, para rezar pelas 

necessidades de todos os povos da terra. 

O bispo Fulton Sheen, quando era Diretor Nacional das 

Pontifícias Obras Missionárias, nos Estados Unidos, teve a ideia do 

“Terço Missionário”. O Terço é formado de cinco dezenas. Cinco 

são também os continentes do mundo. Ele escolheu uma cor para 

cada Continente que, de alguma forma, recorda suas características. 

Ao rezar cada dezena pede-se por todos os que vivem nesse 

Continente. 

A finalidade do Terço Missionário é rezar por todos os 

povos, raças e culturas do nosso planeta. 

Sinal da Cruz 

Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, Nosso Senhor, dos 

nossos inimigos. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 Oferecimento 

Divino Espírito Santo, iluminai nossa inteligência e nosso coração 

para que, ao meditarmos os mistérios da nossa redenção, possamos 

imitar os exemplos de Jesus e Maria anunciando a todos o grande 

amor de Deus para conosco. Caminhando junto com toda a 

humanidade, oferecemos nossas orações pela Paz no mundo, pelas 

pessoas vítimas das injustiças, pela santificação de todas as famílias,  
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por aqueles que anunciam o Evangelho nos cinco continentes, pelas 

intenções do Papa, pelas nossas comunidades e por todo o povo de 

Deus para que se torne sempre mais solidário com os povos do 

mundo inteiro. Rainha das Missões, fazei que todas as pessoas de 

boa vontade se dêem as mãos, superem os rancores e se tornem 

construtores de uma sociedade sem fronteiras, justa e solidária, para 

o nosso milênio. 

 

Credo missionário (pg. 16) 

Pai Nosso + 3 Ave Marias 

1. Primeira Dezena: África 

Rezamos pela África – cor verde, recordando suas imensas florestas 

verdes, seus conflitos, violências e toda sorte de sofrimentos e 

também a esperança do crescimento da fé, graças á presença e ação 

evangelizadora de tantos missionários e missionárias. A Igreja 

africana é jovem, dinâmica, cheia de vitalidade e de grandes 

esperanças para o futuro, apesar dos conflitos e contradições ali 

existentes. A Igreja coloca na África as suas esperanças devido ao 

entusiasmo com o qual suas populações acolhem a mensagem do 

Evangelho 

De maneira especial, rezemos neste Mistério, por todos os 

missionários que doam suas vidas pela evangelização no continente 

africano e pelos missionários de nossa Diocese, que estão 

trabalhando em outras terras, para que Deus os confirme em suas 

vocações e os faça felizes por doarem suas vidas por amor. 

Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

Agradecimento e Salve Rainha  
 

Oração do Pai Nosso Missionário (pg. 17) 
 

Ladainha Missionária (Pe Isaías) (pg. 18) 
 

Oração Missionária (pg. 19) 
 

Canto final (consagração a Nossa Senhora) 
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Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

4. Quarto Mistério Luminoso: A TRANSFIGURAÇÃO 

DE JESUS NO MONTE TABOR (Lc 9, 21-36) (Ler na 

Bíblia este trecho) 

 Rezemos pela Oceania: para que os diversos povos étnicos neste 

continente, possam viver unidos no respeito mútuo e na partilha de 

valores, e que as comunidades cristãs na Oceania se empenhem na 

missão universal na Igreja. 

Rezemos também para que a “alegria do Evangelho” seja a nossa 

força e que a irradiemos por onde passarmos, principalmente em 

nossas famílias e nos ambientes em que convivemos. 

Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

5. Quinto Mistério: JESUS CRISTO, NO CENÁCULO, NA 

SANTA CEIA, INSTITUINDO O SACRAMENTO DA 

EUCARISTIA (Mt 26, 26-29) (Ler na Bíblia este trecho) 

 Rezemos pela Ásia: para que o Cristo Ressuscitado traga o sentido 

completo daquilo que o Espírito semeou através dos milênios na 

sabedoria destes povos, e que os filhos da Igreja neste continente 

sejam capazes de dar adequadas respostas aos profundos anseios de 

espiritualidade, comunhão e unidade na diversidade. 

Rezemos também para que nossa Arquidiocese de São Paulo possa 

ser fonte de vocações missionárias aqui e na missão além-fronteiras. 

Eu canto louvando Maria, minha Mãe, 

A elas um eterno “obrigado” eu direi. 

Maria foi quem me ensinou a viver,  

Maria foi quem me ensinou a sofrer. 

1. Maria, em minha vida, é luz a me guiar, 

É Mae que me aconselha, me ajuda a caminhar. 

Mãe do Bom Conselho, rogai por nós.  

2. Nas horas de incerteza, ó Mãe vem me ajudar. 

Que eu sinta a confiança na paz do teu olhar. 

Mãe da Confiança, rogai por nós. 

 

2. Segunda Dezena: Américas 

Rezamos pelas Américas – cor vermelha, por causa da cor da pele 

dos primeiros habitantes, os índios, os “pele vermelhas”. também, a 

terra vermelha por causa do sangue derramado por estes povos na 

época das conquistas e pelos mártires de ontem e de hoje. O 

continente americano conta com o maior número de católicos de todo 

o mundo. No entanto, à um continente com enormes desigualdades 

sociais onde se faz urgente a ação missionária e profética da Igreja, 

no anúncio da justiça e da solidariedade. 

Rezemos por todas as ações missionárias da Igreja no Continente 

americano, para que o Espírito Santo ilumine e conduza os 

pensamentos e decisões daqueles que têm a missão de edificar a 

Igreja, como sucessores dos Apóstolos. 

Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol?  

Quem é essa mulher tão bonita como o arrebol?  
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Quem é essa mulher coroada de estrelas no céu?  

Quem é essa mulher de sorriso meigo, doce como o mel? 

É Maria, a Mãe de Jesus! É Maria, a Senhora da Luz! (bis) 

 

3. Terceira Dezena: Europa 

Rezamos pela Europa – cor branca, ligada à raça branca, e por causa 

da presença do Papa, Mensageiro da Paz, o grande missionário do 

mundo. Foi da Europa que partiram boa parte dos missionários(as) 

para todos os continentes. Contudo, ainda há muito que fazer. 

Roguemos ao Senhor que reacenda no coração do povo europeu a fé 

e o desejo de santidade, que impeliram seus antepassados em suas 

destemidas missões evangelizadoras, para que novamente se instaure 

em suas nações a fé em Jesus Cristo, e o ardor missionário que move 

a Igreja em sua Missão. 

Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

Imaculada, Maria de Deus. 

Coração pobre acolhendo Jesus!  

Imaculada, Maria do povo,  

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz! 

1. Um coração que era sim para a vida,  

Um coração que era sim para o irmão.  

Um coração que era sim para Deus,  

Reino de Deus renovando este chão. 

2. Olhos abertos pra sede do povo,  

Passo bem firme que o medo desterra;  

Mãos estendidas que os tronos renegam.  

Reino de Deus que renova esta terra. 

 

2. Segundo Mistério Luminoso: JESUS CRISTO NAS 

BODAS DE CANÁ, TRANSFORMANDO ÁGUA EM 

VINHO, A PEDIDO DE SUA MÃE (Jo 2,1-12) (Ler na 

Bíblia este trecho) 

 Rezemos pelas Américas: para que a Igreja possa continuar a 

testemunhar a presença do Reino de Deus de justiça, amor e paz e 

descobrir novos caminhos para levar o Evangelho na vida quotidiana 

destes povos. 

Rezemos também, para que a nossa ação missionária transforme a 

realidade do lugar em que moramos. Que esta realidade seja mais 

humana e solidária, mais acolhedora dos pobres e excluídos e mais 

próxima da vontade de Deus. 

Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

3. Terceiro Mistério Luminoso: JESUS ANUNCIANDO A 

CHEGADA DO REINO DE DEUS E CONVIDANDO O 

POVO À CONVERSÃO (Mc 1,14-15) (Ler na Bíblia este 

trecho) 

Rezemos pela Europa: para que a poesia, a arte e a cultura milenar 

dos povos deste continente encontrem um eco nas novas gerações, e 

que o Cristianismo que plasmou este continente com seus valores, 

encontre novas formas de falar ao coração e a mente dos povos 

europeus. 

Rezemos também, para que o caminho sinodal arquidiocesano de 

São Paulo frutifique em “comunhão, conversão e renovação 

missionária”, para que a Igreja em São Paulo cumpra a sua missão 

de evangelizar a Cidade. 
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procurar, se envolver, acompanhar e reconhecer os frutos neste 

encontro. (Cf. DGAE) 

Que Nossa Senhora nos acompanhe neste empenho sinodal-

missionário e que o nosso ardor missionário contagie com a “alegria 

do Evangelho” a todos. 

Sinal da Cruz 

Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, Nosso Senhor, dos nossos 

inimigos. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Oferecimento – Intenções (espontâneo) 

Oração do credo missionário (pg. 16) 

1. Primeiro Mistério Luminoso: JESUS SENDO 

BATIZADO POR JOÃO BATISTA NO RIO JORDÃO 

(Mt 3,13-17) (Ler na Bíblia este trecho)  

Rezemos pela África para que o desenvolvimento e programas de 

ajuda sejam respeitosos e dignos dos filhos e filhas de Deus neste 

continente; e para que os povos africanos sejam protagonistas em 

escrever uma nova página de reconciliação e de paz na história do 

próprio continente. 

Rezemos também pela nossa comunidade paroquial, para que, nela, 

todos os batizados e batizadas sejam fiéis ao Evangelho de Cristo e 

aos ensinamentos da Igreja. 

Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

 

4. Quarta Dezena: Oceania 

Rezamos pela Oceania – cor azul que lembra sua formação pelas 

inúmeras ilhas cercadas pelas águas azuis de seus mares. Este 

Continente necessita de missionários(as), mas que já envia seus 

evangelizadores, inclusive para nosso Brasil. 

Peçamos a Deus por todos os nossos irmãos abandonados, pobres e 

excluídos de nosso país e de todo o mundo, e por todos os que não 

conhecem o nome de Jesus, para que encontrem e reconheçam, na 

Pessoa de Cristo, o único Salvador enviado por Deus, se tornando 

também batizados e enviados à missão, como todos nós. 

Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

1. Graças vos damos, Senhora, 

Virgem por Deus escolhida, 

Para mãe do Redentor, 

Ó Senhora Aparecida. (bis) 

2. Se quisermos ser felizes, 

Nesta e na outra vida, 

Sejamos sempre devotos, 

Da senhora Aparecida. (bis) 

 

5. Quinta Dezena: Ásia 

Rezamos pela Ásia – cor amarela, das raças amarelas, berço das 

antigas civilizações, culturas e religiões. Na Ásia encontra-se mais                                                                    

da metade da população do planeta e a menor porcentagem de 

cristãos. Suas populações vivem os extremos da riqueza e da 

pobreza. Mesmo com os avanços da tecnologia, continuam existir 

áreas de pobreza absoluta. 
- 12 - 

- 09 - 



 

Que o Ano jubilar e o Mês Missionário nos inspirem ações 

missionárias verdadeiras, fecundas e duradouras; que sejamos 

capazes de olhar com misericórdia para os irmãos que precisam de 

nossa ajuda; e assim, auxiliados pela intercessão e o exemplo de 

Nossa Senhora, manifestemos a todos, a Igreja de Cristo que está 

em Missão no mundo. 

Pai Nosso, Ave Marias...  

Canto mariano 

1. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de 

anil.Guarda nossas vidas, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do 

Brasil.  

 Ave, Maria! Ave Maria! 

2. Com seus passos lentos, enfrentando os ventos 

Quando sopram noutra direção, 

Toda Mãe Igreja pede que tu sejas companheira de libertação. 

 

Agradecimento e Salve Rainha  

Oração do Pai Nosso Missionário (pg. 17) 

Ladainha Missionária (Pe Isaías) (pg. 18) 

 

Oração Missionária (pg. 19) 

 

Canto final (consagração a Nossa Senhora) 

 

 

 

TERÇO MISSIONÁRIO – III  

- Mistérios luminosos - 

 

Orientações gerais para a oração do Terço Missionário: 

1) Preparar (na medidas do possível) o ambiente escolhido para a 

oração do Terço Missionário: símbolos missionários (o Terço, 

imagens dos(as) santos(as) padroeiros(as), cartaz do sínodo 

arquidiocesano de São Paulo, Bíblia e outros). 

2) A iniciativa do Terço missionário é comunitária. Isto é, seja 

rezado em pequenos grupos, para conduzirem e animarem o Terço 

na igreja paroquial, na comunidade, nas casas, e em outros 

ambientes.  

3) O Terço Missionário tem como motivação principal atingir 

principalmente aqueles(as) que estão afastados do convívio da 

comunidade, como também rezar pela obra missionária da Igreja. 

Para isso, que a comunidade busque se organizar, a fim de que o 

Terço missionário produza frutos para a própria comunidade. 

Introdução: 

O principal objetivo nossa arquidiocese de São Paulo é a 

renovação pastoral e missionária, pois a nossa missão é de 

evangelizar, com ardor, esta grande cidade de São Paulo. 

Jesus nos envia a todos e, portanto, nossa meta deve ser o 

crescimento da consciência missionaria também além das fronteiras 

brasileiras. 

Papa Francisco apresenta-nos um modelo missionário muito 

eficaz com aqueles e aqueles que vivem situações de crise de fé:      
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